
  واحد أو ثالثة أو مخسة ؟ جنس ؟ يشمل كل أشهر احلرم ؛  (( الشهر الحرام ))قوله: 

  وعددها ؟  الشيخ :

  أربعة ؛  الطالب :

  ما هي ؟  الشيخ :

  ذو القعدة ، ذو احلجة ، حمرم ، ورجب ؛ الطالب :

  أحسنت متام ؛ إذا هذا عام .  الشيخ :

لكوا حيرم فيها القتال ؛ فيأمن الناس يف أسفارهم ويف أوطام  ما وجه كون هذه األشهر قياما للناس ؟ الشيخ :

   ألا أشهر حمرتمة .

  

(( ذلك قال اهللا تعاىل:  . (( ذلك لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))قال اهللا تعاىل: 

" ذلك " املشار إليه " اجلعل " يعين جعلنا ذلك ال  لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))

فقد جعل اهللا  (( لتعلموا أن اهللا يعلم ما في السموات وما في األرض ))عن جهل ... ؛ بل هو عن علم 

تعاىل ذلك عن علم مبا يف هذه األربعة من املصاحل فجعلها اهللا قياما للناس ؛ وإمنا ذكر اهللا هذا من أجل أن 

(( يعلم ما في السموات وقوله:  أن اهللا جعلها قياما وهذا اجلعل صادر عن علم من اهللا عزوجل .يطمئن الناس 

" السموات " مجع السماء  " ما " من صيغ العموم فيشمل كل ما يف السموات واألرض ؛ و وما في األرض ))

ات السبع ورب العرش (( قل من رب السمو ، وعددها سبعة ثبت ذلك يف القرآن والسنة ، قال اهللا تعاىل: 

جاءت باإلفراد لكن عددها سبع ؛  (( األرض ))وقوله:  والسنة متواترة يف هذا أو مشهور يف هذا . العظيم ))

من املعلوم أن املثلية هنا ال ميكن أن تكون  (( اهللا الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثلهن ))لقوله تعاىل: 

عظيم بني السماء واألرض ؛ لكن املثلية يف العدد ، املثلية يف العدد يف احلجم والسعة وما أشبه ذلك للفرق ال

إذا  ( من اقتطع شبرا من األرض ظلما طوقه اهللا به يوم القيمة من سبع أراضين )بدليل ما جاء يف السنة: 

شيء عليم  (( أن اهللا بكليعين ولتعلموا أيضا  (( وأن اهللا )) األرض املراد ا اجلنس فيشمل األراضني السبع .

عزوجل ، إن اهللا بكل شيء عليم ال خيفى عليه شيء ؛ وعلم اهللا تبارك وتعاىل من صفاته الذاتية ، فهو عامل  ))

مبا يكون إىل يوم القيمة وإىل ما وراء يوم القيمة ، وهو مل يزل عليما بذلك من األزل ال يطرأ على علمه نسيان 

؛ منها: أن اهللا سبحانه وتعاىل عظم هذه الكعبة املشرفة ، حيث  يف هذه اآلية فوائد كثرية وال يصدقه جهل .

ومنها: أن هللا سبحانه وتعاىل أن يفضل ما شاء من خلقه ؛  جعلها قياما للناس تقوم ا أمور دينهم ودنياهم .



وقال  ))(( ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وهذا أمر معلوم وله أمثلة يف القرآن و السنة ، قال اهللا تعاىل: 

: (( وقال تعاىل (( تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم اهللا ورفع بعضهم درجات ))تعاىل: 

 فلله سبحانه وتعاىل أن يفضل ما شاء من خلقه . يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في األكل ))

 حراما ال يقتل صيده وال يقطع شجره. ومن فوائدها: أن الكعبة حرام أي حمرتمة معظمة ؛  وهلذا كان ما حوهلا

ومن  ومن فوائدها: رمحة اهللا تعاىل باخللق ، حيث جيعل هلم من خملوقاته ما تقوم به مصاحل دينهم ودنياهم .

(( إن ؛ وتعظيمها جاء يف القرآن والسنة ، قال اهللا تبارك وتعاىل: دها: تعظيم األشهر احلرم وأا قيام للناس ئواف

د اهللا اثنا عشر شهرا في كتاب اهللا يوم خلق السموات واألرض منها أربعة حرم ذلك الدين عدة الشهور عن

) وكذلك جاء يف السنة كما قال النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مقررا ذلك: القيم فال تظلموا فيهن أنفسكم )

فإن  .( إن دمائكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) 

اختلفوا يف هذا ؛ فمنهم من قال: إن حترمي القتال يف قال قائل: وهل حيرم فيها القتال ؟ فاجلواب: أن العلماء 

هور أنه منسوخ لعموم األدلة الدالة على األشهر احلرم منسوخ ؛ ومنهم من قال: إنه حمكم ؛ فاألول عليه اجلم

؛ والثاين هو الراجح ، أن األشهر احلرم القتال فيها ممنوع ؛ وما جاء عاما أو مطلقا يف  قتال املشركني بدون تقييد

النصوص األخرى فهو كغريه من العمومات واملطلقات يكون مقيدا مبا دل عليه الكتاب والسنة من حترمي القتال 

  فإن قال قائل: أليس النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم قاتل يف األشهر احلرم ؟ يف غزة حنني ؟ حلرم .يف األشهر ا

فاجلواب: بلى ؛ لكن هذا كان امتدادا لفتح مكة وفتح مكة مل يكن يف أشهر احلرم بل كان يف رمضان ؛ وعلى 

و يف األشهر احلرم ألن قتالنا هذا دفاع هذا فنقول إذا اعتدى الكفار علينا يف األشهر احلرم فلنا أن نقاتل ول

واإلنسان جيب عليه أن يدافع عن نفسه يف أي مكان ويف أي زمان حىت مثال يف مكة القتال فيها حرام أو غري 

حرام ؟ حرام إىل يوم القيمة ؛ لكن لو قاتلنا أهل مكة أو قاتلنا أحد من غري أهلها يف مكة فإننا نقاتله ؛ لقوله 

إذا نقول: إذا ابتدأ العدو بقتالنا يف األشهر احلرم فلنا  قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين ))(( فإن تعاىل: 

أن نقاتله ، مث هل هذا على سبيل الوجوب أو االستحباب أو اإلباحة ينظر فيه ؛ لكن الكالم على أن حترمي 

تعظيم ومن فوائدها:  ونا هم أعدائنا بقتال .القتال يف األشهر احلرم باق إال إذا كان امتدادا لغزو قبله أو ابتدء

يعين أن اهللا جعله قياما للناس ؛ ولكن هل اهلدي مربوط بالنسك  (( و الهدي ))اهلدي والرتغيب فيه ؛ لقوله: 

أو جيوز أن يهدي اإلنسان إىل البيت ولو مل يكن نسك ؟ اجلواب: الثاين ، أنه جيوز لإلنسان أن يبعث اهلدي إىل 

فإن قال قائل: وهل اهلدي يسن سوقه يف  ن يف بلده كما كان النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يفعل .مكة وإن كا

العمرة كاحلج ؟ فاجلواب: نعم يسن كما فعل النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم يف غزوة احلديبية فإنه ساق اهلدي يف 



ووجه ذلك أن فيها إظهارا لشعائر اهللا عزوجل ؛  (( والقالئد ))ومن فوائدها: مشروعية القالئد ؛ لقوله:  عمرة .

ومن فوائدها: إثبات احلكمة يف أحكام  ألن كل من رأى هذه النعم املقلدة عرف أا هدي فعظمها واحرتمها .

والالم هنا للتعليل ؛ ومن أمساء اهللا تبارك وتعاىل " احلكيم " الذي يضع  (( ذلك لتعلموا ))اهللا عزوجل ؛ لقوله: 

ويتفرع على هذه الفائدة العظيمة أن نؤمن بأن كل ما شرعه اهللا أو فعله اهللا حلكمة ؛  يف مواضعها . األشياء

وحينئذ ال يلزمنا أن نبحث عن احلكمة أو نتمهل حكمة بعيدة قد تكون غري مرادة هللا عزوجل ، إن تبينت لنا 

؛ وإن مل تتبني فإننا نعلم أا حلكمة ؛ احلكمة بسهولة فالشك أن هذا من نعمة اهللا ويزيد اإلنسان الطمأنينة 

معرفة صفات اهللا ومن فوائدها: احلث على  لكن عقولنا قاصرة عن إدراك حكمة اهللا عزوجل يف كل ما شرع .

فينبغي لك أن تبحث عن صفات اهللا تبارك وتعاىل سواء الصفات  (( لتعلموا أن اهللا يعلم ))عزوجل ؛ لقوله: 

اليت ليست هلا أمساء أو الصفات اليت تتضمنها األمساء ، احبث ألنك كلما ازددت معرفة باهللا وأمساءه وصفاته 

سموات ومن فوائدها: التحذير من خمالفة اهللا عزوجل ؛ وجهه إثبات العلم ، إن اهللا يعلم ما يف ال ازددت يقينا .

واألرض ؛ ألن كل إنسان يهم مبعصية سواء ترك واجب أو بفعل حمرم إذا أيقن أن اهللا عليم به فإنه خياف وميسك 

(( ومن فوائدها: بيان عموم علم اهللا سبحانه وتعاىل ملا يف السموات واألرض ؛ نأخذه من ؟ من اسم املوصول  .

ذات عدد ؛ لكن كم هذه العدد ؟ بني يف أدلة أخرى  ومن فوائدها: إثبات أن السموات .ما في السموات )) 

(( يعلم ما في ومن فوائدها: تكرار الثناء على اهللا عزوجل ؛ ألن اهللا كرر عموم علمه لقوله:  أنه سبع مسوات .

يعين هذا يعم  (( وأن اهللا بكل شيء عليم ))مث أكد العموم مبا هو أعم يف قوله:  السموات وما في األرض ))

؛ واعلم أن العلم ـ (( بكل شيء عليم )) لسموات وما يف األرض مما يكون بعد فناء السماء واألرض ما يف ا

أعين صفة العلم ـ من أعم الصفات إن مل تكن أعم الصفات ؛ ألن العلم يتعلق بالواجب واملمكن واملستحيل 

(( لو  ا باملستحيل قوله تعاىل: والسابق والالحق ؛ فهي أعم ما يكون من الصفات ـ أعين العلم ـ ؛ فمن تعلقه

وهل ميكن أن يكون فيهما آهلة إال اهللا ؟ ال ميكن ، ومع ذلك أخربنا اهللا  آلهة إال اهللا لفسدتا ))كان فيهما 

عزوجل بنتيجة هذا لو فرض وأما ـ أي السموات واألرض ـ تفسد ؛ ومن تعلقها تعلق العلم الواجب كل ما 

كمال فهو علم بالواجب ؛ ألنه جيب هللا صفات الكمال ؛ وتعلقها باملمكن  أخرب اهللا عن نفسه من صفات ال

مث ذكر اهللا عزوجل ملا ذكر عموم علمه بعد  كل أخرب اهللا به عن خملوقاته فهو من باب تعلق العلم باملمكن .

(( متثال أي علما حيصل به اال (( اعلموا أن اهللا شديد العقاب )) (( اعلموا ))هذه األحكام العظيمة قال: 

أي املؤاخذة بالذنب ،  (( أن اهللا شديد العقاب )) ؛ فيجب علينا أن نعلم ألن اهللا أمرنا بذلك . اعلموا ))

القوي ، كما وكيفا أو كيفا فقط ؟ تأملوا ؟   (( شديد العقاب ))ومسيت املؤاخذة بالذنب عقابا ألا تعقبه ؛ و



(( شديد العقاب لكن كيفا صحيح ،  فال يجزى إال مثلها ))(( من جاء بالسيئة كما ال ميكن ألن اهللا يقول: 

يعين واعلموا أيضا أنه مع شدة عقابه غفور  (( وأن اهللا غفور رحيم )) أي قوي العقاب إذا عاقب املذنب . ))

عن الذنوب ، رحيم بعباده جل وعال ال يكلف ما يشق عليهم وإذا أخلوا به فهو يرمحهم به عزوجل بالعفو ؛ 

 (( نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب األليم )) هذه اآلية وبني قوله تعاىل: قارن بني

جتد بينهما فرقا ، فرق أن اآلية " نبئ " أمر من اهللا للرسول أن ينبئ اخللق ؛ وقدم الوصف باملغفرة والرمحة على 

دم اجلانب الذي فيه اللطف واإلحسان ؛ وهذه العذاب األليم ألن املقصود اإلخبار عن صفة اهللا عزوجل ؛ فق

(( اعلموا أن اهللا شديد العقاب وأن ذكرت عقيب أحكام عظيمة قد خيل فيها املرء فقدم فيها جانب التهديد ؛ 

ومن فوائدها: أن  . (( اعلموا ))يف هذه اآلية الكرمية: وجوب العلم عن يقني ؛ لقوله:   .  اهللا غفور رحيم ))

فإن قال قائل: ظاهر هذه اآلية أن  قاب ملن خالف أمر اهللا سواء بفعل ما حرم أو برتك ما أوجب .اهللا شديد الع

اهللا سيعاقب من خالف أمره على كل حال ؟ فاجلواب: أنك إذا قرأت آخرها تبني لك أنه يف مقابل ذلك هو 

ومن  . دون ذلك لمن يشاء ))(( إن اهللا ال يغفر أن يشرك به ويغفر ما غفور رحيم ، مث اقرا باآلية أخرى 

ومن فوائدها: إثبات هذين االمسني  فوائدها: إثبات العقاب ؛ وهو مؤاخذة املذنب مبا يستحقه من العقوبة .

(( وإن ربك لذو مغفرة للناس على الكرميني ومها" الغفور والرحيم " الغفور أي ذو املغفرة كما قال عزوجل: 

فنثبت هذين االمسني هللا  (( وربك الغني ذو الرحمة ))والرحيم يعين ؟ ذا الرمحة كما قال اهللا تعاىل:  )) مظلمه

عزوجل ؛ ونثبت ما دل عليه الصفة وهي املغفرة يف الغفور والرمحة يف الرحيم ؛ وهل يثبت األثر ؟ يعين احلكم 

ما الذي يرتتب على هذين االمسني  يشاء .مرتتب على هذه الصفة ؟ اجلواب: نعم ، يغفر ملن يشاء ويرحم ملن 

واإلميان ما ؟ يرتتب على ذلك أن يتعرض اإلنسان ملغفرة اهللا عزوجل بفعل األسباب اليت توجبه ويتعرض للرمحة 

بفعل األسباب اليت حتصل ا الرمحة عكس ما يظن بعض العوم ، بعض العوام إذا يته عن معصية قال: اهللا 

عبد ، وليس كذلك بل هذا حث على العبد ما يفعل ن هذا من باب وين املخالفة على الغفور رحيم ؛ فيظن أ

من فوائد هذه اآلية الكرمية: اجلمع بني أمساء اهللا تبارك وتعاىل اليت ينتج من اجلمع بينها  ما به املغفرة والرمحة .

رحيم ، صار املعىن أنه غفور  وصف زائد على الوصف الذي تفيده بدون اجتماع ؛ فمثال إذا قلنا إنه غفور

للذنوب ورحيم حلصول املطلوب يف الطاعات ؛ وهلذا كان املعصية الواحدة بواحدة ، والطاعات الواحدة بعشر 

(( ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية .

 (( البالغ ))خرب مقدم و(( على الرسول )) " ما "  نافية ؛ و الرسول ))  تبدون وما تكتمون )) (( ما على

" أل " هنا للعهد ؛ أي العهود ؟ ذهين ؛ متأكد ؟ نعم أل للعهد  (( ما على الرسول ))مبتداء مؤخر ؛ وقوله: 



عليه الصالة  الذهين ؛ فمن املعهود ذهنا بأنه رسول بالنسبة هلذه األمة ؟ حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب

أي بالغ الرسالة ؛ وأما هداية اخللق فليست  (( إال البالغ ))وقوله:  مبعىن املرسل . (( الرسول ))والسالم ؛ و

أي ما  (( واهللا يعلم ما تبدون ))؛ وهلذا قال:  عليه أن يبلغ فإذا بلغ انتهت على الرسول عليه الصالة والسالم ،

؛ يعين معىن أن أعمالكم ليست إىل الرسول عليه الصالة والسالم وليس أي ختفون  (( وما تكتمون ))تظهرون 

  املسئول عنها وإمنا الذي حياسبكم عليها هو اهللا الذي يعلم ما تبدون وما تكتمون .

  هل اتقاء املعاصي يف األشهر احلرم هلا مزية يف الشرع ؟ السائل :

هل الضمري يف " هن " يعود على األشهر  أنفسكم )) (( فال تظلموا فيهنهذا ينبين على قوله تعاىل:  الشيخ :

احلرم أو يعود على " اثنا عشر شهرا " وفيها خالف ؛ لكن الشك أن الذنوب يف األشهر احلرم أعظم ، أعظم ؛ 

ألن الضمري سواء قلنا عائد على اجلميع أو عليهن يدل على تأكيد النهي عن الظلم يف هذه األشهر األربعة ؛ 

  دة يف هذه املسألة يقولون إا تضاعف احلسنات والسيئات يف كل زمان ومكان فاضل .وللعلماء قاع

  عن أن بعض أهل املعاصي معافون وهلم أموال وهم يعصون اهللا تعاىل ؟ السائل :

؛ وهم ليسوا من أهلها فال أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ) يف اجلنة: (يف اآلخرة يقول اهللا عز وجل  الشيخ :

لكن تعذيبهم رمحة باملؤمنني أن يروا  (( اخسئوا فيها وال تكلمون ))إن اهللا عزوجل يقول هلم:  رمحة حىت

  أعدائهم وهم يعذبون يف النار .

  بعض الناس يستدل على أهل املعاصي بصحتهم وأمواهلم ويقول لو أن اهللا سخط عليهم ما أعطاهم ؟ السائل :

العوام مثل يقولون " العطاء ما يدل على الرضا " وهو كذلك ، وبعض العوام بالعكس ، أنا أمسع من  الشيخ :

وهذا استدراج من اهللا تعاىل وقد أخرب  (( و الذين كفروا سنستدرجهم من حيث ال يعلمون ))واهللا تعاىل يقول: 

 ( أن اهللا يعطي الدنيا من يحب ومن ال يحب وال يعطي الدين إال من يحب )النيب عليه الصالة والسالم 

   اهللا وإياكم منهم ـ .جعلين

  عن اآلهلة اليت ذكرها اهللا يف كتابه هل ذلك إقرارا ا وأن تنفع وتضر أم أا ال متلك شيئا ؟  السائل :

قال آهلة حق ؛ ألن اآلهلة اليت تعبد من دون اهللا وإن مسوها آهلة فهي كما قال اهللا عزوجل  ال، األول ؛   الشيخ :

  جمرد أمساء على غري مسمى . سميتموها ))(( إن هي إال أسماء عنها : 

  ما حكم احليوانات اليت تعيش يف الرب والبحر يف صيدها حال اإلحرام ؟ السائل :

كثري من السمك الكبار ما متوت على الطول ، تبقى ساعات لكنها تكون ، ألن اليت تعيش ,  ال ال الشيخ :

  مضطربة ومغمى عليها ومتوت بعدين .



  بعض احليوانات تعيش يف الرب وتعيش يف البحر أيضا ؟  السائل :

بعض العلماء يقول املعترب األكثر ، إذا كان تعيش يف هذا وهذا فاملعترب األكثر ؛ ألن الوصف الغالب  الشيخ :

هو الذي يعترب ؛ وبعضهم يقول ال ، حترم تغليب ... ؛ لكن لو فرض أنه وجد ميتة من صيد الرب أو هذه هذه 

  أوىل .

  عن علمه تعاىل وكالمه على املمكنات والواجبات واملستحيالت ؟ السائل :

مثال وجود اخللق من املمكنات أو املستحيالت أو الواجبات ؟ من املمكنات ؛ فاهللا تعاىل يتحدث عن  الشيخ :

كنات كذا املخلوقات ، خلق السموات يف ستة أيام ، استوى على العرش، وما أشبه ذلك ؛ هذا من العلم يف املم

؟ علمه أيضا ما يكون من عقوبات املذنبني وإثابة للطاعنني هذا علم املمكنات ؛ علمه الواجب إذا حتدث 

؛ بعضهم  سبحانه وتعاىل عن كماله فهذا حديث عن علم بشيء واجب ؛ واضح ؟ ؛ املستحيل كما مسعتم

  وبضعهم يعرب ممكن وال فرق . ؟ ال ، اجلائز وممكن سواء يعين بعضهم يعرب جائزيقول: اجلائز وممكن 

  ما حكم أكل بعض األمساك الكبرية اليت متوت على شاطئ البحر ورمبا تغريت وأصبحت نتنة ؟ السائل :

  وقبل ؟ مرمي بعد هذه الكيفية ؛ ميكن بعض الناس يرغب امل ... ، بعض الناس يرغب هذا . الشيخ :

  ماء وملح ؟ ما حكم أكل األمساك اليت نتنت مث توضع يف السائل :

على كل حال أنتم مع أهل البحار ما نعرفه إال أن تأتونا بشيء من ذلك يكون عني اليقني مث نأكل منه  الشيخ :

    إن شاء اهللا ويكون حق اليقني .

ما على الرسول إال البالغ واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون قل ال يستوي  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا اهللا يا أولي األلباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا ال الخبيث 

تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسوؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا اهللا عنها واهللا غفور 

من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك أعوذ باهللا  . حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ))

يعين بذلك حممدا صلى اهللا عليه وآله وسلم ؛ وعلى هذا ف" أل "  : (( ما على الرسول إال البالغ ))وتعاىل

أي إال تبليغ ما أوحي إليه ؛ وهذا احلصر كما ال خيفى حصر إضايف ؛  (( إال البالغ ))للعهد الذهين ؛ وقوله: 

يه وآله وسلم وعليه واجبات أخرى ، عليه صالة ، الصدقة ، الصيام ، احلج ، اجلهاد وغري ألن النيب صلى اهللا عل

ذلك ؛ لكن ما عليه بالنسبة لكم إال البالغ يعين إال أن يبلغكم وليس عليه هداكم ؛ فاهلدى أو فاهلداية بيد اهللا 

ليه ، ما على الرسول يعين لكم إال ؛ ويش معىن اإلضايف ؟ أي باإلضافة ملا جيب لكم ع؛ إذا هذا احلصر إضايف 

هذا الذي يتفرع عليه اإلنسان ،  (( واهللا يعلم ما تبدون وما تكتمون )) البالغ ؛ أما اهلداية فهي هللا عزوجل .



أي ما تظهرونه من األعمال القولية والفعلية ، علمها قبل أن تكون أو بعد أن كانت  (( واهللا يعلم ما تبدون ))

أي ما ختفون يف نفوسكم ؛ وذلك األعمال القلبية  (( وما تكتمون ))عد أن كانت ؛ وقوله: ؟ قبل أن تكون وب

(( ولقد خلقنا اإلنسان ونعلم ما توسوس بل أشد من األعمال القلبية ما يوسوس به القلب كما قال اهللا تعاىل: 

فمن فوائد  وعلى آله وسلم . وهذا يعين أن حسام على اهللا عزوجل ال على الرسول صلى اهللا عليه به نفسه ))

صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ ألن " على " ظاهرة يف  اهللا هذه اآلية الكرمية: وجوب إبالغ الوحي على رسول

ومن فوائدها: أنه ليس للنيب صلى اهللا عليه وآله  . (( ما على الرسول إال البالغ ))أين " على " ؟  الوجوب ؛

(( أفأنت تكره الناس حتى يهدي ؛ ويؤيد هذا آيات كثرية منها قوله تعاىل: وسلم أن جيرب الناس على أن 

(( ما على الرسول ومن فوائدها: إثبات رسالة النيب صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم ؛ لقوله:  . يكونوا مؤمنين ))

فإن إخباره بعلمه  تمون ))(( واهللا يعلم ما تبدون وما تكومن فوائدها: حتذير املبلغني من املخالفة ؛ لقوله:  . ))

ومنها: سعة علم اهللا  فيه التهديد والوعيد على من خالف . (( ما على الرسول إال البالغ ))بعد أن قال: 

وهذه ألمة كلها ؛ و" ما " هنا كما تعرفون اسم موصول يشمل  (( ما تبدون وما تكتمون ))وعمومه ؛ لقوله: 

(( ل العباد تنقسم إىل قسمني ؛ قسم يبدوا للناس وقسم ال يبدوا ؛ لقوله: ومن فوائدها: أن أعما القليل والكثري .

فإن قال قائل: هل األفضل لإلنسان أن يبدي ما عمل أو أن يكتم ما عمل ؟ قلنا:   . ما تبدون وما تكتمون ))

للمصاحل، إن  كل ذلك خري ؛ ألن اهللا مدح الذين ينفقون أمواهلم سرا وعالنية ؛ ولكن أيهما أفضل ؟ ينظر 

كانت املصلحة يف اإلعالن أعلن وذلك كإنسان يقتدى به ويتأسى به ، فاألفضل أن يعلن حىت يتأسى الناس به 

ويعرف أن هذا حق ويكون بذلك إماما ملن اتبعه ؛ وإذا كان اإلخفاء خريا فاإلخفاء أفضل كما لو تصدق إنسان 

؟ اإلسرار ؛ وإن تساوى األمران والغالب أما ال  على شخص متعفف ال حيب أن يطلع عليه فهنا ما األفضل

يتساويان من كل وجه لكن على فرق أما تساويا من كل وجه فاإلسرار أفضل ألنه أدل على اإلخالص وأقرب 

ومن فوائدها: الرد على اجلربية الذين يقولون إن اإلنسان ليس له إرادة ؛ وهذا مأخوذ من قوله:  إىل اإلخالص .

اجلربية يا  فاإلنسان يريد أن يبدي ويريد أن يكتم ، وهذا هو إثبات اإلرادة للعبد . ن وما تكتمون ))(( ما تبدو 

(( وربك يخلق ما إخواين اجلربية قوم يقولون إن اإلنسان غري خمري بل جمرب ، ويستدلون بآيات منها قوله تعاىل: 

اخلرية ؛ قالوا إن اهللا نفى أن يكون للعبد  ن ))يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان اهللا وتعالى عما يشركو 

يعين يف فعله  (( ما كان لهم الخيرة ))فشبهتهم قوية ولكنه الشك أن هذه الشبهة باطلة ألن املراد بقوله تعاىل: 

يريدون أن خيتاروا  (( قالوا لو ال نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ))عزوجل ، يف فعله يعين مثال 

 (( ما كان لهم الخيرة ))فيكون املعىن لقوله: (( أهم يقسمون رحمة ربك )) من يكون رسوال ؛ فقال اهللا: هم 



أي فيما يفعله اهللا ؛ أما بالنسبة ألفعاهلم فلهم اخليار ؛ والدليل على هذا آيات كثرية ؛ منها خصال الكفارة مثال 

مساكني أو كسوم أو حترير رقبة ؛ وغري ذلك من األدلة  يف كفارة اليمني ثالثة منها على التخيري : إطعام عشرة

لكل  غيلومن فوائدها: أن أهل العلم الذي هم ورثة األنبياء إذا بلغوا برئت ذمتهم ؛ ولكن هل جيب عليهم التب .

أو ماذا ؟ نقول: األصل أنه واجب لكل حال التبليغ ، هذا هو األصل ؛ لقول النيب حال أو إذا كانت الفائدة 

؛ لكن قد ال جيب التبليغ وجيوز أن يكتم العلم إىل وقت  أمر ( بلغوا عني ولو آية )لى اهللا عليه وآله وسلم: ص

ما إذا رأى يف ذلك مصلحة كما فعل معاذ بن جبل رضي اهللا عنه حني مل يبلغ قول النيب صلى اهللا عليه وآله 

يبلغها إال عند موته تأمثا وإال فاألصل وجوب  مل ( حق العباد على اهللا أن ال يعذب من ال يشرك به )وسلم: 

اإلبالغ ؛ أما إذا سئل اإلنسان عن العلم فإذا كان السائل مسرتشدا وجب أن يبلغ ، وجب أن يبلغ السائل ، 

هذا إذا كان مسرتشدا ؛ وأما إذا كان ممتحنا فإن اإلنسان باختيار إن شاء بلغ وإن شاء منع ؛ ألن هذا السائل 

 يريد العلم ، يريد أن ميتحن هذا املسئول فهو باخليار؛ فهل األفضل أن يبلغ أو األفضل أن ال غري مسرتشد ال

يبلغ ؟ يف هذا تفصيل ، إن كان هذا السائل إذا ترك صار يف ذلك إذالل له وخزي فليرتك ؛ وإذا كان ترك ازداد 

فإن قلت: ما هو ميزان  ها إىل املصاحل .شره وطغى طغيانه فإنه جيب أن يبلغ ويبني له ضالله ؛ فاملسألة يرجع في

املصاحل ؟ قلنا كل إنسان مسئول عن نفسه ، وكل قضية هلا حكم ؛ وهلذا مير بكم أحيانا يف اإلجابات عن بعض 

(( قل ال يستوي مث قال اهللا تعاىل:   األدلة يقال فيها إا قضية عني ، كل إنسان حسب ما يرى واهللا احلسيب .

قل يا حممد ال يستوي ؛ وتصدير احلكم بـ" قل " يدل على العناية به ؛ وذلك ألن النيب  الخبيث والطيب ))

كان مأمورا أن يقول مجيع القرآن ، أن يقوله للناس ويبلغه ؛ لكن إذا نص على شيء صلى اهللا عليه وآله وسلم  

أي قل يا حممد لكل من  (( قل ))معني دل هذا على أخصيته فهو كالتخصيص بعد التعميم فيفيد العناية ؛ 

صدق اهللا ال يستوي اخلبيث والطيب من  (( ال يستوي الخبيث والطيب ))يصح خطابه ويدرك خطابك 

األشخاص واألعمال واألعيان ال ميكن أن يستوي هذا وهذا ؛ صح ؟ ال يستوي ؛ هل تستوي الصالة هللا 

يستوي الشراب الطيب املستخلص من مثرات والسجود للصنم ؟ ال تستوي ؛ هذا من األعمال ؛ من األعيان هل 

طيبة واخلمر ؟ ال يستوي ؛ بالنسبة لألشخاص هل يستوي املؤمن الطيب والكافر اخلبيث ؟ ال ؛ وهلم جرا ؛ إذا 

اخلبيث والطيب من كل شيء من األشخاص واألعيان واألقوال واألفعال من كل شيء ؛ هل يستوي ذكر اهللا 

(( قوله:  (( ولو أعجبك كثرة الخبيث )) .(( قل هل يستوي الخبيث والطيب )) والغيبة ؟ ال ؛ إذا هذا عام 

اخلطاب هنا ليس للرسول عليه الصالة والسالم ؛ ألن الرسول ال يعجبه كثرة اخلبيث ؛ لكن ولو  ولو أعجبك ))

بك كثرة أعجبك أيها املخاطب أي قل لإلنسان ال يستوي اخلبيث والطيب ولو أعجبك أيها املخاطب ولو أعج



اخلبيث ؛ وليس اخلطاب للرسول عليه الصالة والسالم ألننا نعلم علم اليقني أنه صلى اهللا عليه وآله وسلم ال 

 أي بلغ منك موضع اإلعجاب  (( ولو أعجبك كثرة الخبيث ))يعجبه كثرة اخلبيث 


